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 تقديم
 

للسنة المالية ملخص الموازنة  ثيقةاصدارها الثاني لو تقدم ان دائرة الموازنة العامة يسر 
حيث  ،2011لسنة المالية ل االصدار االول حققهالذي الملموس وذلك بعد النجاح  2012

العامة في المملكة في تحسين تقييم إدارة الموازنة  السنويةالتحليلية الوثيقة  ههذ اعداد ساهمي
 واعداد التقارير حولفيما يتعلق بالشفافية  خصوصاً  ،من قبل الهيئات الدولية المختصة

 تعزيز مبدأ المشاركة  في هذا المجال.إضافة الى  ،هاوتنفيذ إعداد الموازنة
 

العامة للسنة  الموازنة موجزًا لقانون 2012لعام ملخص الموازنة ثيقة و تتضمن هذا و 
 :بالتفصيل تتناول المواضيع التاليةو ، 2012المالية 

 

 .2011االقتصادي والمالي لعام  األداءخالصة  •
 .2012فرضيات موازنة عام مرتكزات و  •
 .2012التوقعات اإلقتصادية الكلية لعام  •
 .2012عام لالعامة موازنة الأبرز مالمح  •
 . 2012المستجدات في موازنة عام  أهم •
 ومراحل إعداد الموازنة العامة . ةآلي •
 إعداد الموازنة .  لمراحلالجدول الزمني  •
 .المدى المتوسط فيتواجه الموازنة العامة  قد المخاطر المحتملة التي •

 
الجهات المحلية  وتأمل دائرة الموازنة العامة ان تساهم هذه الوثيقة في اطالع كافة

آخر التطورات االقتصادية والجهات الخارجية المهتمة على  الخاصةو الرسمية  بشقيها
الموازنة  وتقديراتأبعاد توجهات السياسة المالية و ، وكذلك على 2011والمالية لعام 

 .2012 للسنة الماليةكما يعكسها قانون الموازنة العامة  العامة
 

 د. اسماعيل زغلول                                                               
 

مدير عام دائرة الموازنة العامة   
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 2011داء اإلقتصادي والمالي لعام خالصة األ
 

 

 
بتــداعيات البيئــة السياســية االقليميــة والبيئــة  2011تــأثر االقتصــاد االردنــي فــي عــام 

االقتصــادية العالميــة وانعكاســاتهما الســلبية الملموســـة علــى مختلــف القطاعــات االقتصـــادية 
غيــر و  االضــافيةت مجموعــة مــن العوامــل وقــد ســاهم .عمومــًا بمــا فيهــا قطــاع الماليــة العامــة

رغم االجراءات الحكوميـة  2011عام في المحلية االقتصادية في تعميق التحديات المواتية 
معاودة ارتفاع االسـعار العالميـة للسـلع االساسـية أبرزها التحديات، هذه لتعامل مع لالمتخذة 

وخصوصــًا الــنفط والمــواد الغذائيــة وتقلــب امــدادات الغــاز الطبيعــي مــن الشــقيقة مصــر الــى 
التــأثير كــان قــد و زمــة الــديون الســيادية لمنطقــة اليــورو. أل غيــر المباشــرةجانــب االنعكاســات 

 متفاوتــاً  الرئيسـية فـي االقتصــاد االردنـيقطاعــات العلـى اداء السـلبي لهـذه العوامــل مجتمعـة 
ــــى حــــد مــــا ــــأثر القطــــاع الخــــارجي وقطــــاع الماليــــة العامــــة بصــــورة  ،ال ــــث ت ــــرحي بهــــذه  أكب

لكـل ممـا أحـدث توسـعًا ملموسـًا فـي العجـز المـزدوج المستجدات المحلية واالقليمية والدولية، 
 ت، في حـين عكسـ2011عام في والموازنة العامة  لميزان المدفوعاتلحساب الجاري من ا

والقطـــــــاع النقـــــــدي (كـــــــالنمو االقتصـــــــادي) القطـــــــاع الحقيقـــــــي أداء مؤشـــــــرات  العديـــــــد مـــــــن
 . 2010بالمقارنة مع عام  عموماً نتائج مستقرة (كالتسهيالت االئتمانية) 

 

عـام خـالل  ثابتـةباألسـعار ال النـاتج المحلـي اإلجمـاليسـجل وبصـورة أكثـر تفصـيًال، 
زاء نمـــو إ و  .2010 عـــامخـــالل % 2.3% مقابـــل 2.6بلغـــت نســـبته حقيقيـــا نمـــوًا  2011

مقابـل  2011فـي عـام % 6.4بنسـبة (GDP Deflator) مخفض الناتج المحلـي اإلجمـالي 
سـجل النـاتج المحلـي االجمـالي باالسـعار فقـد ، 2010عـام % 8.4نموه بنسبة اعلى بلغـت 

أداء وعلى صعيد  .2010عام % 10.9مقابل  2011في عام % 9.1الجارية نموا نسبته 
نموًا  2011، حققت بعض القطاعات عام في القطاع الحقيقي مختلف القطاعات االنتاجية

(كالصناعة االسـتخراجية والتحويليـة)، فـي حـين سـجلت قطاعـات اخـرى اعلى من المتوسط 
بصــورة  2011كمــا ارتفــع معــدل البطالــة فــي عــام  الســياحة).كاالنشــاءات و تراجعــًا واضــحًا (

 .2010عام  في% 12.5% مقابل 12.9ليصل إلى محدودة 
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، وفــي 2011فــي عــام  فــي المملكــة المســتوى العــام لألســعاروعلــى صــعيد تطــورات 
فقـد  الخـام، في االسـواق الدوليـة وخاصـة الـنفطاألساسية ارتفاع اسعار السلع معاودة ضوء 

) CPIلـــرقم القياســـي الســـعار المســـتهلك (فـــي امعـــدل التضـــخم مقاســـًا بـــالتغير النســـبي  بلـــغ
وبـتفحص مكونـات %. 5.0والبـالغ  2010% وهو اقل من المعدل المسـجل فـي عـام 4.4

قــد ارتفعــت أســعارها الــرقم القياســي ألســعار المســتهلك، يتبــين ان مجموعــة "المــواد الغذائيــة" 
ــــل 4.1بنســــبة  ــــة"6.2% مقاب ــــي حــــين نمــــت أســــعار  .% لمجموعــــة "المالبــــس واألحذي وف

، فقـــد ســـجلت مجموعـــة "الســـلع والخـــدمات 2011% عـــام 3.8مجموعـــة المســـاكن بنســـبة 
النقــــل  بنـــدي% متـــأثرة بزيـــادة أســـعار 5.1ســـط أســـعارها بنســـبة األخـــرى" ارتفاعـــًا فـــي متو 

 والتعليم.
 

ســجلت صــادرات المملكــة مــن الســلع ارتفاعــًا ، فقــد القطــاع الخــارجيوعلــى صــعيد 
ن المعدل المتحقق في عـام ع رغم أنه يقل 2011% خالل عام 13.4بلغت نسبته ملموسًا 
 قياســية بلغــت بنسـبةالســلعية ارتفعــت المسـتوردات  ،وفــي المقابـل %.17.8البـالغ  و  2010
وتبعـــًا لـــذلك ارتفـــع العجـــز فـــي الميـــزان التجـــاري  .2010% فـــي عـــام 9.3% مقابـــل 17.6
مليـــون دينـــار فـــي الفتـــرة  6060مليـــون دينـــار مقارنـــة بنحـــو  7340% ليبلـــغ 21.1بنســـبة 

 .السابقعام الالمماثلة من 
 

الحســاب ســجل ميــزان المــدفوعات، فقــد الحاصــلة فــي تطــورات الوفيمــا يخــص ابــرز 
  دارهـعجــز مقــمــع مليــون دينــار مقارنــة  2048عجــزًا مقــداره  2011عــام خــالل الجــاري 
السلعية  الرتفاع قيمة المستوردات رئيسية ، وذلك نتيجة2010مليون دينار في عام  1336

ناحيـــة،  مــنمتــأثرة بارتفــاع أســـعار الطاقــة عالميـــًا  2011عـــام مــن الــنفط ومشـــتقاته خــالل 
تجـــــدر االشـــــارة بهـــــذا ولتراجــــع حـــــواالت العـــــاملين والـــــدخل الســـــياحي مـــــن ناحيـــــة اخـــــرى. و 

قـد ارتفعـت بصـورة  "النفط الخام ومشتقاته"فاتورة مستوردات المملكة من الى ان  الخصوص
مليـون دينـار  2037مليون دينـار مقابـل  3272لتصل إلى نحو  2011خالل عام قياسية 

، فــي حــين %61 نســبتهمليــون دينــار أو مــا  1235قيمتهــا ، أي بزيــادة 2010خــالل عــام 
أي  ،دينــارمليــون  1818نحــو  والحيوانــات الحيــة"المــواد الغذائيــة "فــاتورة مســتوردات بلغــت 

 .2010عام مستواها  بالمقارنة مع% 8.1مليون دينار أو ما نسبته  137بارتفاع قيمته 
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 إلـى، تشير البيانـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي النقديةالتطورات أما على صعيد 
فـي % 11.5 مقارنـة بنمـو نسـبته% 8.1بنسـبة  2011في نهاية عام نمو السيولة المحلية 

صــافي   الرتفــاع محصــلة 2011. وقــد جــاء نمــو الســيولة المحليــة خــالل عــام 2010 عــام
 2010ام فــي نهايــة عــعــن مســتواه % 20.7بنســبة للجهــاز المصــرفي الموجــودات المحليــة 
تراجــع صــافي الموجــودات االجنبيــة  لمــن جهــة، و  2010عــام % 9.8 مقابــل ارتفــاع نســبته
عام  13.5ارتفاع نسبته %ب مقارنة% 7.2بنسبة   2011عام  في نهايةللجهاز المصرفي 

 من جهة اخرى.، 2010
 

مســاهمة الجهــاز المصــرفي هــذا العــام فــي تمويــل األنشــطة االقتصــادية  وبخصــوص
اجمـالي التسـهيالت االئتمانيـة  ، فقـد ارتفـعالمختلفة للقطاعين الخاص والعام علـى حـد سـواء

% مقارنـة بارتفـاع مقـداره 9.7و ما نسـبة أمليون دينار  1400بنحو  2011عام في نهاية 
وفـــي المقابـــل، تراجـــع  .2010عـــام فـــي نهايـــة % 8.5و مـــا نســـبته أمليـــون دينـــار  1134

صـل الـى يل 2011نهايـة عـام  فـي األجنبيـةالبنك المركـزي مـن العمـالت رصيد احتياطيات 
% عن 14.1مليون دوالر أو ما نسبته  1730بانخفاض مقداره   ، أيدوالر مليون 10511
سـتة نحـو لمسـتوردات المملكـة مـن السـلع والخـدمات غطـي بـذلك يل ،2010عـام فـي مستواه 

 .شهور ونصف
 

الظـروف  تضـافرتفقـد ، )والـدين العـام(الموازنـة العامـة العامـة بالمالية فيما يتعلـق و 
الدوليـــة المتســـمة بتبـــاطؤ النمـــو االقتصـــادي وتزايـــد المخـــاطر الماليـــة وارتفـــاع أســـعار الســـلع 

  العربيـةالدول عدم االستقرار في بعض و  التوترب المتصفةمع األوضاع االقليمية  االساسية
النشـاط االقتصـادي فـي المملكـة انعكـس سـلبًا وتيرة  ًا فيتباطؤ  مل مجتمعةاهذه العو  وأحدثت
 الحكــومياالنفــاق نمــو فــي تســارعًا هــذه العوامــل ، كمــا أحــدثت االيــرادات المحليــة أداءعلــى 

أداء  انعكـس سـلبًا علـى ممـادعـم السـلع األساسـية، علـى وتحديـدًا  على الحمايـة االجتماعيـة
 .2011خالل عام  المالية العامة

 

 وفقـًا للبيانـات الفعليـة األوليـة ارتفاعـاً  اإلجمـالي اإلنفـاق فعلى صعيد النفقات العامة، سـجل
 6802 ليصل الى  2011 عام خالل 19.2 % نسبته ما أو دينار مليون 1094 مقداره
 يـفـ االرتفـاع هـذا جـاء . وقـد 2010 عـام خـالل دينـار مليـون  5708 مقابـل دينـار مليون

نمـو و % 21 نسـبته مـا أو مليـون دينـار 997بمقـدار الجاريـة النفقات لزيادة محصلة اإلنفاق
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. وقــد نجمــت الزيــادة 10.1%نســبته  مــا أو دينــار مليــون 97بحــوالي الرأســمالية النفقــات
ارتفاع حجم الدعم الحكومي والذي وصل بشكل رئيسي عن االستثنائية في النفقات الجارية 

 2011 ام ـعـي ـالتـي اتخـذتها الحكومـة فـاألخـرى التـدابير ، الـى جانـب مستوى قياسـيالى 
دينــارًا  20زيــادة عــالوة غــالء المعيشــة بمبلــغ ك حمايــة الطبقــات الفقيــرة والمتوســطةهــدف ب

كـــل مـــن المؤسســـة  ودعـــملجميـــع العـــاملين والمتقاعـــدين فـــي الجهـــازين المـــدني والعســـكري 
ٕالـــغاء الضــريبة علــى و مليــون دينــار لكــل منهمــا  10االســتهالكية المدنيــة والعســكرية بواقــع 

 .%6بنسبة  90السوالر والكاز وتخفيضها على البنزين اوكتان 
 

 
 
 

 

 مــا قيمتــه 2011لعــام  الكليــةااليــرادات  تفقــد بلغــ العامــة، بــاإليراداتيتعلــق مــا فيمــا أ
جـاء ، و 2010  عـامعـن مسـتواها المسـجل فـي % 16.1مليون دينار بزيادة بلغـت  5414

% مقارنــة 202.5حجــم المــنح الخارجيــة بنســبة ســتثنائية فــي االزيــادة محصــلة للهــذا  النمــو 
االيـرادات المحليـة بنسـبة  راجـعلتمليـون دينـار، مـن جهـة، و  1215لتصل الـى  2010عام ب

 .خرىأمن جهة  ،دينار مليون 4199لتصل الى  2010عام عن مستواها في % 1.5
 

 النفقات الجارية
84.4% 

 النفقات الرأسمالية
15.6% 

 2011هيكل النفقات العامة لعام 
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ــى  ــًا عل ــغ كــل وترتيب ــة مــا ســبق، بل ــة متضــمنًا المــنح الخارجي ــام عجــز الموازن لع
ــار أو مــا نســبته  1388 نحــو 2011 ــاتج المحلــي اإلجمــالي 6.8مليــون دين % مــن الن
 .2010عام في % من الناتج 5.6ما نسبته مليون دينار أو  1045 مقابل

 

فـي صـافي الـدين العـام ارتفـع فقـد العامـة،  الموازنـة يالتطورات فـي جـانببناًء على و 
 13402% عــن مسـتواه فــي نهايــة العــام الســابق ليبلــغ 16.9بمــا نســبته  2011عــام نهايـة 

مقابــل  2011لعــام  اإلجمــالي% مــن النــاتج المحلــي 65.4ًال مــا نســبته مليــون دينــار مشــكّ 
 .2010لعام من الناتج المحلي االجمالي % 61.1مليون دينار أو ما نسبته  11463

 
 
 

 ايرادات ضريبية
56.4% 

ايرادات غير 
 ضريبية

21.1% 

 منح خارجية
22.5% 

 2011هيكل االيرادات العامة لعام 



 
 

2012ملخص الموازنة لعام  | دائرة الموازنة العامة  
 

10 
 

 تطور المؤشرات االقتصادية الرئيسية

 2011 2010 البيان
 %2.6 %2.3 معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الحقيقية 

 %4.4 %5.0 معدل التضخم 
 %12.9 %12.5 معدل البطالة 

 %13.4 %17.8 معدل نمو الصادرات الوطنية 
 %17.6 %9.3 السلعية معدل نمو المستوردات

 3272 2037 (مليون دينار)  هفاتورة النفط الخام ومشتقات
 %10 0.- %7.1- عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

 %8.1 %11.5 معدل نمو السيولة المحلية

 10.5 12.2 دوالر) مليارمن العمالت االجنبية (االحتياطيات الرسمية 
 %9.7 %8.5 معدل نمو التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك التجارية

 النفقات العامة (مليون دينار)
 % الناتج 

5708 
30.4% 

6802 
33.2% 

 االيرادات العامة (مليون دينار) 
 % الناتج

4663 
24.9% 

5414 
26.4% 

 (مليون دينار)متضمنًا المنح الخارجية ز الموازنة العامة عج
 % الناتج

-1045 
- 5.6 % 

1388-  
- 6.8 % 

 رصيد الدين الخارجي (مليون دينار)
 % الناتج 

4611 
24.6% 

4487 
21.9% 

 رصيد الدين الداخلي (مليون دينار)
 % الناتج

6852 
36.5% 

8915 
43.5% 

 

العديـد  2011فـي عـام وعلى صعيد التدابير الحكوميـة المتخـذة، نفـذت الحكومـة 
تقويــة الرقابــة علــى األمــوال العامــة وحمايــة الطبقــة الراميــة الــى الماليــة مــن االجــراءات 

 تحسين االداء االقتصادي، كما هو مبين تاليًا:الفقيرة والمتوسطة و 
 

مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة ، تـــم تقـــديم 2011فوفقـــًا للتعـــديالت الدســـتورية لعـــام 
إلـى مجلـس األمـة قبـل ابتـداء السـنة الماليـة معًا ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية 

الـذي  2011نظام الرقابة المالية لسنة . كما تم اصدار بشهر واحد على األقل للنظر فيهما
في كافة الوزارات والـدوائر والوحـدات  الداخلي المسبق للمعامالت المالية التدقيقيعمل على 



 
 

2012ملخص الموازنة لعام  | دائرة الموازنة العامة  
 

11 
 

  دعــائم رســائهإبلتعزيــز الرقابــة علــى المــال العــام خطــوة نظــام هــذا اليعتبــر اقــرار و  الحكوميــة.

نظـام لتنظـيم اســتخدام  وضـمن االطــار ذاتـه، تـم اقـرارواضـحة لمكافحـة الفسـاد قبـل وقوعـه. 
الـى تنظـيم اسـتخدام الـدوائر للمركبـات وتحديـد حاجاتهـا مـن هـذه المركبات الحكومية يهـدف 

 المركبات وتنظيم عملية صرف الوقود لها والمحافظة عليها وادامتها وحسن استخدامها.
 

زيــادة وبهــدف المســاهمة فــي حمايــة مســتويات المعيشــة لــذوي الــدخل المحــدود، تــم 
مــدني والعســكري بمبلــغ عشــرين ال عــالوة غــالء المعيشــة للعــاملين والمتقاعــدين فــي الجهــازين

بمــا فــي ذلــك عمــال المياومــة والعــاملين علــى حســاب المشــاريع الرأســمالية اعتبــارًا مــن  اً دينــار 
) وذلـك والبنـزين أسعار المشتقات النفطية (الكاز والسوالر كما تم تثبيت .2011مطلع عام 

خـالل هـذا العالميـة الـنفط لتخفيف األعباء عن كاهل المواطنين وتجنيبهم آثار زيادة أسعار 
 . 2011وكذلك تم االستمرار بدعم اسطوانة الغاز والقمح واألعالف خالل عام  .العام

 

االقتصــــادي فــــي بعــــض القطاعــــات ذات األولويــــة والتشــــابك  األداءوبغيــــة تحســــين 
 ،إعفــاء وتخفــيض الرســوم علــى نقــل ملكيــة العقــاراتقــرار تمديــد االقتصــادي الملمــوس، تــم 

بهــدف ، وذلــك االحتفــاظ باألراضــي والشــقق لألشــخاص المعنــويين والشــركات وتخفــيض مــدة
حيــث قــرر مجلــس الــوزراء  ،تنشــيط قطــاع العقــارات وتعزيــز التــدفقات االســتثمارية للمملكــة

تمديـد . كمـا تـم 2011عـام تمديد اإلعفاءات الممنوحة لإلسـكان وقطـاع العقـار حتـى نهايـة 
ل الميكروي من الرسوم والضـرائب بمـا فيهـا ضـريبة قرار اإلعفاء الضريبي لمؤسسات التموي

تخفيـــف العـــبء عـــن المـــواطنين وذلـــك بهـــدف الـــدخل وضـــريبة المبيعـــات لمـــدة ســـنة واحـــدة 
المقترضين باالضافة الى تحقيق االستدامة الماليـة والتشـغيلية لمؤسسـات التمويـل الميكـروي 

 صول الى الفقراء.وزيادة قدرتها على التوسع في تقديم خدماتها التمويلية والو 
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 2012فرضيات موازنة عام و  مرتكزات
 

 
 

التزامـــًا مـــن الحكومـــة بمواصـــلة نهـــج االصـــالح المـــالي واالقتصـــادي فـــي المملكـــة وضـــمانًا 
الســـــتعادة التـــــوازن للماليـــــة العامـــــة، الـــــى جانـــــب تعبئـــــة المـــــدخرات واالســـــتثمارات المحليـــــة 

الحقيقـــي القتصـــادنا الـــوطني بمعـــدالت والخارجيـــة بمـــا يفضـــي الـــى تحقيـــق اســـتدامة النمـــو 
مقبولة تساهم في توفير المزيد مـن فـرص العمـل لقوانـا العاملـة، سـوف تسـعى الحكومـة الـى 
تحقيـــق مزيـــد مـــن االنضـــباط المـــالي علـــى المســـتوى الكلـــي والقطـــاعي وتخصـــيص المـــوارد 

انتاجيتــه بمــا الماليــة المتاحــة قطاعيــًا وجغرافيــًا بشــكل أمثــل وتحســين كفــاءة االنفــاق العــام و 
يــؤدي فــي المحصــلة الــى تقلــيص عجــز الموازنــة العامــة واحتــواء المديونيــة الحكوميــة بهــدف 
المحافظة على استدامة االستقرار المالي والنقدي في المملكـة الـذي يعتبـر الركيـزة االساسـية 

 للنمو االقتصادي المستدام .
 

وتنفيـــذ منظومـــة   ملةهـــذا وستشـــكل جملـــة االصـــالحات االقتصـــادية والسياســـية الشـــا 
متكاملــــة الصــــالح القطــــاع العــــام وتنميــــة المحافظــــات مرتكــــزات اساســــية لتعزيــــز مبــــادىء 
المســاءلة والشــفافية والمتابعــة التقييميــة، وتعميــق تطبيــق مفهــوم الموازنــة الموجهــة بالنتــائج، 

ديات االمر الذي مـن شـأنه تعزيـز مقـدرة االقتصـاد الـوطني للتعامـل بكفـاءة واقتـدار مـع التحـ
االقتصـــادية والماليـــة وتعزيـــز البيئـــة االســـتثمارية المحليـــة وثقـــة المســـتثمرين فـــي االقتصـــاد 

المواطنـــون فـــي كافـــة محافظـــات المملكـــة اثـــاره  االردنـــي وتحفيـــز النمـــو االقتصـــادي لـــيلمس
االيجابيـــة بشـــكل واضـــح خاصـــة فـــي ظـــل عـــزم الحكومـــة علـــى اتخـــاذ الخطـــوات االداريـــة 

 زيز مشاركة المجتمعات المحلية في العملية التنموية. والتشريعية الالزمة لتع
 

الى جملة من المرتكزات  2012عام ل مشروع قانون الموازنة العامةوقد استندت تقديرات 
 من ابرزها ما يلي:

مواصــــلة عمليــــة االصــــالح المــــالي واالقتصــــادي الراميــــة الــــى تمكــــين االقتصــــاد  -1
والمســــتجدات االقتصــــادية  الــــوطني مــــن التعامــــل بكفــــاءة ومرونــــة مــــع الظــــروف

والسياســية اإلقليميــة والدوليــة. وتقتضــي األولويــات الوطنيــة فــي المرحلــة الحاليــة 
مة والوصول تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العا

وبما يكفل تدعيم أركـان االسـتقرار االقتصـادي وتحسيــــن  ةبهما إلى مستويات آمن
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ارية وتعزيــــز الجــــدارة االئتمانيــــة لالقتصــــاد الــــوطني فــــي األســــواق البيئــــة االســــتثم
 المالية الدولية.

اســتكمال منظومــة التشــريعات الالزمــة الســتقطاب االســتثمارات الخارجيــة وتعزيــز  -2
االستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخـاص فـي الـدخول فـي اتفاقيـات 

تنموية الكبرى فـي القطاعـات الرئيسـية الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع ال
 من جهة ويضمن تخفيف االعباء المالية عن الموازنة  العامة من جهة اخرى.

المضي قدمًا في إعتماد مفاهيم الحاكميـة المؤسسـية فـي مجـال المتابعـة والتقيـيم   -3
والمســـاءلة وفـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة لتحقيـــق االســـتغالل األمثـــل للمـــوارد 

لمتاحـــــة وتعظـــــيم العوائـــــد االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة لســـــائر محافظـــــات الماليـــــة ا
 المملكة.

تبنــي خطــة زمنيــة واضــحة المعــالم إلعتمــاد بــدائل مناســبة لتمويــل عجــز الموازنــة  -4
تتسق مع اإلطار العام إلدارة الدين العام بهدف الوصول إلى مستويات آمنة من 

المسـتويين االقليمـي والـدولي فـي الدين العام وذلك تعزيزًا لمصداقية المملكة على 
مواصلة طريق اإلصالح المـالي وعلـى نحـو يخفـض مـن كلـف اإلقـراض المحلـي 

 والدولي للمملكة.
تحسين مستوى االعتماد على الذات بحيث ترتفع نسبة تغطيـة اإليـرادات المحليـة  -5

وبالنســـبة للوحـــدات الحكوميـــة  2014 – 2012للنفقـــات اإلجماليـــة خـــالل الفتـــرة 
أنظمــة رقابيـة فعالــة ترفـع مــن مسـتوى اعتمادهــا علـى مواردهــا الذاتيـة فــي اعتمـاد 

 تمويل نفقاتها وتقليل االعتماد على دعم الخزينة العامة.
التركيـز علــى المشــاريع التنمويــة ذات العالقــة بتعزيــز إنتاجيــة رأس المــال البشــري  -6

 والماء.كقطاعات التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية كقطاعات الكهرباء 
مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة بشكل يحقق العدالة االجتماعية  تعميم -7

التنموية الرئيسية  وتكافؤ الفرص من خالل إنشاء صندوق لتمويل االحتياجات
 في كافة محافظات المملكة.
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بـافتراض تبنـي  2014-2012 لألعـواموالنفقـات  اإليـراداتكما استندت تقـديرات 
 والتدابير التالية : واإلجراءاتالحكومة للسياسات 

اســتمرار تــأمين المخصصــات الالزمــة لقواتنــا المســلحة وأجهزتنــا األمنيــة لحمايــة أمــن  •
 الوطن والمواطن الذي يشكل الركيزة األساسية لعملية التنمية والنمو االقتصادي.

االجتمــاعي للحفــاظ علــى مســتوى معيشــة مــان تــأمين المخصصــات الالزمــة لشــبكة األ •
واســـطوانة  التموينيـــةمـــن خـــالل االســـتمرار فـــي تقـــديم الـــدعم للمـــواد  األردنـــي المـــواطن

 التـــأمين نطــاق وتوســـيع ،وتــوفير الســـكن المالئــم للفقـــراء وذوي الــدخل المحــدود الغــاز
 تنفيــذ الطالــب الجــامعي ومواصــلة صــندوق ودعــم المدرســية التغذيــة وبرنــامج الصــحي

 .االجتماعية اإلنتاجيةبرنامج  وتعزيز المهني التدريب امجبر 
ــــاء والمــــاء  • ــــود المتعلقــــة بالمحروقــــات والكهرب ضــــبط النفقــــات التشــــغيلية وال ســــيما البن

والهـــاتف ومصـــاريف الســـفر والحـــد مـــن اســـتخدام الســـيارات الحكوميـــة وتقلـــيص ســـفر 
 الوفود إال للضرورة القصوى. 

االحتياجــات التنمويـة الرئيسـية ذات األولويـة فــي تـأمين المخصصـات الالزمـة لتمويـل  •
 .كافة محافظات المملكة

رصد المخصصات المتعلقة بمشروع هيكلـة رواتـب مـوظفي القطـاع العـام اعتبـارًا مـن  •
 .2012مطلع عام 

رصد المخصصات المالية لصـندوق احتيـاطي التقاعـد المبكـر للعسـكريين الخاضـعين  •
 للضمان االجتماعي.

 لزيادة الرواتب التقاعدية للعسكريين والمدنيين. لماليةارصد المخصصات  •
رصد المخصصات الالزمة لتنفيذ مشاريع اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلـك بهـدف  •

 توفير فرص عمل للقوى العاملة األردنية.
وضع أسس وضوابط واضحة وشفافة لالستفادة من المعالجات الطبية بحيث تقتصـر  •

 رة من المواطنين غير المؤمنين صحيًا.على الشرائح غير المقتد
إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيه من ذوي الـدخل المتـدني والمتوسـط  •

 الحيلولة دون ازدواجية تقديم العون. الحالي و  ووقف التجاوزات التي تعتري النظام
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ذوي الدخل  اقتصار توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين •
المتدني والمتوسط وعلى أن تصل أسعارها إلى مستوى الكلفة للشـرائح األخـرى بشـكل 

 .2014 – 2012تدريجي خالل المدى المتوسط 
تعــديل الضــرائب والرســوم علــى عــدد محــدود مــن الســلع الكماليــة والتــي ال تمــس ذوي  •

الســـلع الــدخل المحــدود وٕالغــاء بعــض اإلعفــاءات مــن ضــريبة المبيعــات علــى بعــض 
 والخدمات والتي أثبتت عدم جدواها.

تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي. •
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 2012التوقعات اإلقتصادية الكلية لعام 
 

 
 

 

 التوقعات الرئيسية التالية: إلىاستنادًا  2012بنيت موازنة عام 
 

العـالمي يتوقع أن يستمر أداء االقتصاد الـوطني متواضـعًا فـي ضـوء تبـاطؤ االقتصـاد  .1
واألحداث السياسـية واألمنيـة التـي تشـهدها بعـض دول المنطقـة. حيـث يتوقـع أن ينمـو 

% 9و  2012% لعـــام 8,5النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي باألســـعار الجاريـــة بنســـبة تبلـــغ 
% 3، وباألســعار الحقيقيــة بنســبة تبلــغ 2014 – 2012ســنويًا فــي المتوســط لألعــوام 

 سط لألعوام المذكورة.% سنويًا في المتو 3,5و 2012لعام 
فـي  2014 – 2012% لألعـوام 5و 2012% لعـام 5,5بلوغ معدل التضخم حوالي  .2

 المتوسط.
 .2014-2012% سنويًا لألعوام 11نمو الصادرات الوطنية في المتوسط  .3
 .2014-2012% سنويًا لألعوام 9نمو المستوردات في المتوسط  .4
حــوالي  2014-2012فتـــرة ل اليتوقــع أن يبلــغ ســعر برميــل الــنفط فــي المتوســط خـــال .5

 للبرميل الواحد. دوالر 100
يتوقــع أن يبلــغ عجــز الحســاب الجــاري لميــزان المــدفوعات كنســبة مــن النــاتج المحلــي  .6

% لتــنخفض هــذه النســبة بعــد ذلــك تــدريجيا لتصــل إلــى 9نحــو  2012اإلجمــالي لعــام 
 .2014% في عام 7

األجنبيــة التــي يحــتفظ بهــا البنــك يتوقــع اســتمرار المســتوى المــريح لحجــم االحتياطيــات  .7
 .المركزي والالزمة لضمان استقرار سعر صرف الدينار االردني
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 2014 -2012التوقعات االقتصادية الكلية لألعوام  

 
 
 
 

 البيان 2012 2013 2014

 % معدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية 8.5 9.0 9.0

 % الثابتةمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار  3.0 3.5 3.5

 % )CPIمعدل التضخم ( 5.5 5.0 5.0

 % السلعية معدل نمو الصادرات 11.0 11.0 11.0

 % السلعيةمعدل نمو المستوردات  9.0 9.0 9.0

 % من الناتج المحلي االجماليكنسبة  عجز الحساب الجاري 9.0 8.0 7.0
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 2012ابرز مالمح الموازنة لعام         
 

 
 
 
 
 

 

 أوًال : اإليرادات العامة 
مليــــون دينــــار لتشــــكل بــــذلك  5810بنحــــو  2012قــــدرت اإليــــرادات العامــــة لعــــام 

، فيمـا يتوقـع 2011% في عـام 26.4% من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 26.2
 .تباعاً  2014و 2013% في عامي 25.7% و 26.1أن تبلغ هذه النسبة 

 
 

 
 
 

 -وقد توزعت هذه اإليرادات وفقًا لما يلي :
 اإليرادات المحلية  -1

مليـون دينـار مسـجلة بـذلك  4940بحوالي  2012قدرت اإليرادات المحلية في عام 
لتبلــــغ نســــبتها الــــى النــــاتج و ، 2011عــــن مســــتواها فــــي عــــام % 17.6نمــــوًا نســــبته 

 . 2011% في عام 20.5% مقارنة مع 22.3المحلي اإلجمالي حوالي 
 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 4,662.8  

 5,413.9  
 5,810.0  

 6,300.0  
 6,822.0  

 2014 - 2010االيرادات العامة للسنوات 
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فـي  %73.1 نسبة تغطية اإليـرادات المحليـة للنفقـات الجاريـة مـن ترتفعوترتيبًا على ذلك، 
 2013 يخــــالل عــــاملتواصــــل إرتفاعهــــا و ، 2012% فــــي عــــام 84.6إلــــى  2011عــــام 

 .على التوالي %91.7و% 88.6الى ما نسبته  2014و
 

 
 

 
 
 
 
 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 4,261.1   4,198.9  

 4,940.0  
 5,435.0  

 5,982.0  
 2014 -2010االيرادات المحلية للسنوات               

 89.8  

 73.1 

 84.6  

 88.6  
 91.7 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 2014 -2010نسبة تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية للسنوات 
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 المنح الخارجية  -2
 1215مليـون دينـار مقارنـة مـع  870بمبلـغ  2012قدرت المنح الخارجية في عام 

 .2011مليون دينار في عام 
 

 ثانيًا : النفقات العامة 
مليــــون دينــــار مقارنــــة مــــع   6837بنحــــو  2012قــــدرت النفقــــات العامــــة فــــي عــــام 

مليـون دينـار أو مـا نسـبته  35مقداره  بارتفاع، 2011مليون دينار في عام  6802
% 33.2% مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي مقابــل 30.9لة مــا نســبته مشــكّ %، 0.5

 .2011في عام 
 

 
 

 
 

% فــي 29.2ثــم إلــى  2013% فــي عــام 30.0ويتوقــع أن تهــبط هــذه النســبة إلــى 
 -. وقد توزعت هذه النفقات على النحو اآلتي :2014عام 

 

 
 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 5,708.0  

 6,801.8   6,837.5   7,259.6  
 7,737.8  

  2014 -2010النفقات العامة للسنوات 

 النفقات الجارية
85.4% 

 النفقات الرأسمالية
14.6% 

 2012هيكل النفقات العامة لعام 
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 النفقات الجارية :  -1

ًا نمـــو مســـجلة مليـــون دينـــار  5839بنحـــو  2012قـــدرت النفقـــات الجاريـــة فـــي عـــام 
% مــن النــاتج 26.4لة حــوالي مشــكّ و ، 2011مســتواها فــي عــام  عــن% 1.7نســبته 

ويتوقع أن تهبط هذه النسبة في  .2011% في عام 28.0المحلي اإلجمالي مقابل 
 % لكل منهما تباعًا.24.6% و 25.4إلى  2014و 2013عامي 

 

 
 

 

 
 النفقات الرأسمالية -2

مليـــون دينـــار أو مـــا نســـبته  998 بنحـــو 2012قـــدرت النفقـــات الرأســـمالية فـــي عـــام 
مليون دينـار  60 يقارب انخفاضاً مسجلة بذلك  من الناتج المحلي االجمالي% 4.5

ولتبلــــغ بــــذلك حصــــتها مــــن . 2011% عــــن مســــتواها فــــي عــــام 5.7أو مــــا نســــبته 
 %.14.6إجمالي النفقات 

 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 4,746.6  

 5,743.3   5,839.0  
 6,133.0  

 6,521.6  

   2014-2010النفقات الجارية للسنوات        
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 2013مــن النـاتج المحلـي اإلجمــالي فـي عــام نسـبة كويتوقـع أن ترتفـع هــذه النفقـات 
 .2014% في عام 4.6إلى تصل % ثم 4.7إلى 

 

 
 
 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 961.4  

 1,058.5  
 998.5  

 1,126.6  
 1,216.2  

 2014 -2010النفقات الرأسمالية للسنوات  

 الخدمات العمومية العامة
14.8% 

 الدفاع
15.6% 

النظام العام وشؤون 
 السالمة العامة

 الشؤون االقتصادية 13.3%
6.4% 

 حماية البيئة
0.2% 

 االسكان ومرافق المجتمع
3.1% 

 الصحة
9.4% 

 الشؤون الدينية والثقافية
2.0% 

 التعليم
12.0% 

 الحماية االجتماعية
23.2% 

 2012التصنيف الوظيفي للنفقات العامة في عام 
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 ثالثا : العجز المالي
وترتيبـــًا علـــى هـــذه التطـــورات فـــي جـــانبي اإليـــرادات والنفقـــات، يتوقـــع أن يبلـــغ العجـــز 

مليـــون دينـــار أو مـــا  1027.5مـــا مقـــداره  2012المـــالي بعـــد المـــنح الخارجيـــة لعـــام 
% 6.8% مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي وذلــك بالمقارنــة مــع عجــز نســبته 4.6نســبته 

% فـــي عـــام 3.5و 2013% فـــي عـــام 4.0وليواصـــل هبوطـــه إلـــى  2011فـــي عـــام 
 ، ليالمس بذلك المستويات اآلمنة المتعارف عليها دوليًا .2014

 

 
 

 
 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 1,045.2  

 1,387.9  

 1,027.5  
 959.6  

 915.8  

 2014 - 2010عجز الموازنة العامة للسنوات 

 2014تأشيري  2013تأشيري  2012مقدر   2011فعلي  2010فعلي 

 5,708.0  

 6,801.8   6,837.5  
 7,259.6  

 7,737.8  

-1045.2 
-1387.9 

-1027.5 -959.6 -915.8 

 4,662.8  
 5,413.9  

 5,810.0  
 6,300.0  

 6,822.0  

 2014 -2010خالصة الموازنة العامة للسنوات 

 االيرادات العامة عجز الموازنة العامة  بعد المنح     النفقات العامة  
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 2014 -2010الموازنة العامة للسنوات  خالصة

 مليون دينار)بال(

 فعلي البيان
2010 

 فعلي
2011 

 مقدر
2012 

 تأشيري
2013 

 تأشيري
2014 

 5,982.0 5,435.0 4,940.0 4,198.9 4,261.1 االيرادات المحلية   

 840.0 865.0 870.0 1,215.0 401.7 المنح الخارجية  

 6,822.0 6,300.0 5,810.0 5,413.9 4,662.8 مجموع االيرادات العامة  

 6,521.6 6,133.0 5,839.0 5,743.3 4,746.6 النفقات الجارية  

 1,216.2 1,126.6 998.5 1,058.5 961.4 النفقات الرأسمالية   

 7,737.8 7,259.6 6,837.5 6,801.8 5,708.0 مجموع النفقات العامة 

 عجز الموازنة العامة   
 915.8 - 959.6 - 1,027.5 - 1,387.9 - 1,045.2 - بعد المنح        

 1,755.8 - 1,824.6 - 1,897.5 - 2,602.9 - 1,446.9 - قبل المنح   

           عجزالموازنة العامة كنسبة من الناتج   

5.6%- بعد المنح     -%6.8  -%4.6  -%4.0  -%3.5  

7.7%- قبل المنح     -%12.7  -%8.6  -%7.5  -%6.6  

 26,529.4 24,183.6 22,146.2 20,476.5 18,762.0 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية
 
 

 مؤشرات المالءة المالية  

 فعلي البيان
2010 

 فعلي
2011 

 مقدر
2012 

 تأشيري
2013 

 تأشيري
2014 

 %25.7 %26.1 %26.2 %26.4 %24.9 نسبة االيرادات العامة للناتج

 %22.5 %22.5 %22.3 %20.5 %22.7 نسبة االيرادات المحلية للناتج

 %3.2 %3.6 %3.9 %5.9 %2.1 المنح الخارجية للناتجنسبة 

 %29.2 %30.0 %30.9 %33.2 %30.4 نسبة النفقات العامة للناتج

 %24.6 %25.4 %26.4 %28.0 %25.3 نسبة النفقات الجارية للناتج

 %4.6 %4.7 %4.5 %5.2 %5.1 نسبة النفقات الرأسمالية للناتج

 %15.7 %15.5 %14.6 %15.6 %16.8 العامةنسبة النفقات الرأسمالية للنفقات 

 %77.3 %74.9 %72.2 %61.7 %74.7 تغطية االيرادات المحلية للنفقات العامة

 %91.7 %88.6 %84.6 %73.1 %89.8 تغطية االيرادات المحلية للنفقات الجارية
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 2012 إجمالي النفقات العامة المقدرة للسنة المالية
  

 

 
 

  
  

 
 )بالدينار(   

 الفصــــــــــــــــــــــــــــل
 النفقــــــــــــــــــــــــــــــــات

 الجارية مجموع الفصل
 الرأسمالية

 المجموع قروض خزينة عنوانــــــــــــــــــــــه رقمه
 40267000 0 0 0 40267000 الديوان الملكي الهاشمي 0101
 14875500 0 0 0 14875500 مجلس األمة 0201
 32933150 11015150 0 11015150 21918000 رئاسة الوزراء 0301
 769000 51000 0 51000 718000 رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي 0302
 701650 155550 0 155550 546100 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد 0303
 2613000 51000 0 51000 2562000 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية 0304
 962750 89250 0 89250 873500 ديوان المظالم 0350
 687600 42500 0 42500 645100 وزارة الشؤون البرلمانية 0380
 7884300 984300 0 984300 6900000 ديوان المحاسبة 0401
 2949500 1725500 0 1725500 1224000 وزارة تطوير القطاع العام 0501
 3059150 1257150 0 1257150 1802000 ديوان الخدمة المدنية 0601
 625600 85000 0 85000 540600 وزارة التنمية السياسية 0701
 1078000000 35500000 0 35500000 1042500000 وزارة الدفاع 0801
 177100000 36700000 0 36700000 140400000 الخدمات الطبية الملكية 0802
 2122000 544000 0 544000 1578000 الجغرافي الملكي األردنيالمركز  0901
 17897500 2082500 0 2082500 15815000 وزارة الداخلية  1001
 8379950 2096950 0 2096950 6283000 وزارة الداخلية/ دائرة األحوال المدنية والجوازات  1002
 514800000 35000000 0 35000000 479800000 وزارة الداخلية / األمن العام  1003
 173000000 32000000 0 32000000 141000000 وزارة الداخلية/ الدفاع المدني  1004
 152200000 16000000 0 16000000 136200000 وزارة الداخلية/قوات الدرك  1005
 52293900 10568900 0 10568900 41725000 وزارة العدل  1101
 11947500 2643500 0 2643500 9304000 القضاةدائرة قاضي   1201
 42206500 3187500 0 3187500 39019000 وزارة الخارجية  1301
 2143500 20400 0 20400 2123100 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية  1401
 2484182000 201478000 0 201478000 2282704000 وزارة المالية  1501
 2220000 455000 0 455000 1765000 المالية/ دائرة الموازنة العامةوزارة   1502
 24151000 6541000 0 6541000 17610000 وزارة المالية/ الجمارك االردنية  1503
 12572000 888000 0 888000 11684000 وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة  1504
 1462000 366000 0 366000 1096000 العامةوزارة المالية/ دائرة اللوازم   1505
 38738000 510000 0 510000 38228000 وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  1506
 14718000 6541000 0 6541000 8177000 وزارة الصناعة والتجارة  1601
 1077000 153000 0 153000 924000 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات  1602
 85001250 83899250 48540000 35359250 1102000 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي للتخطيط  1701
 4768250 1041250 0 1041250 3727000 وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ دائرة االحصاءات العامة  1702
 13570000 4900000 0 4900000 8670000 وزارة السياحة واآلثار  1801
 6869000 2083000 0 2083000 4786000 وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة  1802
 87850000 83311000 3710000 79601000 4539000 وزارة الشؤون البلدية  1901
 26101000 21594000 0 21594000 4507000 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  2001
 6293000 2922000 0 2922000 3371000 وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر الطبيعية  2002
 97863000 77393000 0 77393000 20470000 وزارة األشغال العامة واالسكان  2101
 1062000 117000 0 117000 945000 وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات الحكومية  2102
 20577000 12495000 0 12495000 8082000 وزارة االشغال العامة و االسكان/دائرة االبنية الحكومية  2103
 50594000 19509000 1400000 18109000 31085000 وزارة الزراعة  2201
 39368000 37759000 0 37759000 1609000 وزارة المياه والري  2301
 29257000 20964000 2705000 18259000 8293000 والري/سلطة وادي األردنوزارة المياه   2302
 3643000 2309000 0 2309000 1334000 وزارة البيئة  2401
 722081500 53252500 0 53252500 668829000 وزارة التربية والتعليم  2501
 79568500 15597500 0 15597500 63971000 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  2601
 430251150 66865250 0 66865250 363385900 وزارة الصحة  2701
 116836850 13063650 570000 12493650 103773200 وزارة التنمية االجتماعية  2801
 16711000 5096000 400000 4696000 11615000 وزارة العمل  2901
 7915000 5325000 0 5325000 2590000 وزارة الثقافة  3001
 809500 51000 0 51000 758500 وزارة الثقافة/دائرة المطبوعات والنشر  3002
 653500 55500 0 55500 598000 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية  3003
 55944750 50145750 0 50145750 5799000 وزارة النقل  3101
 1808500 195500 0 195500 1613000 وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية  3103
 12554500 9814000 0 9814000 2740500 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  3201

 6837490300 998490300 57325000 941165300 5839000000 ــــوعمالمج
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 المخصصات المقدرة لإلناث موزعة حسب الفصول للسنوات
2010 - 2014 

      
 (بالدينار)

 الفصـــــــــــــــــــــــل
2010 2011 2012 2013 2014 

 عنوانه رقمه
 3769856 3562752 3483648 2759231 3217244 الديوان الملكي الهاشمي 0101
 3216060 3166400 3154400 2852080 1852517 مجلس األمة 0201
 7433552 7422052 7394167 5300360 5636573 رئاسة الوزراء 0301
 253890 245457 202293 178000 203495 رئاسة الوزراء/ديوان التشريع والرأي 0302
 203021 196932 184789 168341 142736 رئاسة الوزراء/دائرة الشراء الموحد 0303
 473500 460500 448500 438700 380100 رئاسة الوزراء/وكالة األنباء األردنية 0304
 225000 218000 223000 163000 162800 ديوان المظالم 0350
 144720 145152 144072 126096 0 وزارة الشؤون البرلمانية 0380
 1761470 1935931 1887917 1792221 1511077 ديوان المحاسبة 0401
 1484000 1481456 1389872 1181773 697190 وزارة تطوير القطاع العام 0501
 732610 726816 1017176 713990 987675 ديوان الخدمة المدنية 0601
 300000 293000 285000 275000 323000 وزارة التنمية السياسية 0701
 577920 562880 518720 434240 416588 المركز الجغرافي الملكي األردني 0901
 6087935 5840264 5596321 5154439 4713627 وزارة الداخلية 1001
دائرة األحوال المدنية والجوازاتوزارة الداخلية/  1002  1650207 1829579 1910380 1981420 2035520 
 9378092 9054575 8768900 7896083 6654290 وزارة العدل 1101
 320000 200000 80000 140000 13000 دائرة قاضي القضاة 1201
 3147570 3004500 2927880 2619993 2272461 وزارة الخارجية 1301
 921600 898000 892500 874000 818459 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية 1401
 460064150 431848800 406007200 350578740 310876262 وزارة المالية 1501
 285100 282100 261200 230470 222591 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة 1502
االردنيةوزارة المالية/ الجمارك  1503  753754 825000 928000 976000 1027000 
 3163618 3060742 2953888 2695250 2466981 وزارة المالية/دائرة األراضي والمساحة 1504
 4093306 4016906 3942566 3735672 3420685 وزارة المالية / دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 1506
 2460749 2391186 2353958 2228654 2070518 وزارة الصناعة والتجارة 1601
 327557 317537 296387 270834 246884 وزارة الصناعة والتجارة/دائرة مراقبة الشركات 1602

1701 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي 

 4709941 8512416 9345312 10291997 9863255 للتخطيط

1702 
دائرة االحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ 

 2312864 2231094 2146653 2439490 2028003 العامة
 597025 578175 559975 522504 528539 وزارة السياحة واآلثار 1801
 1001100 976760 935928 864765 902223 وزارة السياحة واآلثار / دائرة اآلثار العامة 1802
 623634 599715 570099 495468 511043 وزارة الشؤون البلدية 1901
 1273000 1253000 1220000 697000 604145 وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2001

2002 
وزارة الطاقة والثروة المعدنية / سلطة المصادر 

 701000 680000 660000 609000 658551 الطبيعية
 2562000 2487000 2413000 2059185 1727775 وزارة األشغال العامة واالسكان 2101

2102 
وزارة األشغال العامة واالسكان / دائرة العطاءات 

 507787 496341 485491 465339 455736 الحكومية
 3382873 3280568 3219074 3010166 2328221 وزارة االشغال العامة و االسكان/دائرة االبنية الحكومية 2103
 7797000 7576000 7017000 6500000 5727074 وزارة الزراعة 2201
 553000 536000 497300 422200 368670 وزارة المياه والري 2301
 893100 868800 838000 852520 764979 وزارة المياه والري/سلطة وادي األردن 2302
 278000 268500 247000 228500 196160 وزارة البيئة 2401
 432447460 420704720 401170490 389701148 328398682 وزارة التربية والتعليم 2501
 43259200 43222000 43114800 32325800 4346006 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 2601
 241063403 234223286 222997630 225643763 228034728 وزارة الصحة 2701
 73586000 73486000 72338000 70698000 60550727 وزارة التنمية االجتماعية 2801
 5126000 5119890 5011700 4503720 3722530 وزارة العمل 2901
 1924000 1906500 1854500 1773000 1629000 وزارة الثقافة 3001
 281000 275000 270500 259500 239000 وزارة الثقافة/دائرة المطبوعات والنشر 3002
 198000 188500 180500 172000 189100 وزارة الثقافة/دائرة المكتبة الوطنية 3003
 582900 570000 549600 536400 245608 وزارة النقل 3101
 545400 529200 496800 476400 440414 وزارة النقل/ دائرة األرصاد الجوية 3103
 7197520 7245250 6398820 6586380 5789186 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 3201

ــــوعمالمج  1011960069 1157595991 1241790906 1302104073 1347291003 
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 2010            المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب الفصول للسنوات
- 2014 

 
 

      

 (بالدينار)

 الفصـــــــــــــــــــــــل
2010 2011  2012  2013  2014 

 عنوانه رقمه

  240000  150000  60000  105000  9800 دائرة قاضي القضاة  1201

  300000  300000  300000  27000  300000 وزارة المالية  1501

1701  

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ المجلس القومي 

  0  50000  300000  1053000  4297482 للتخطيط

  718203700  698994900  665803500  651953000  546351808 وزارة التربية والتعليم  2501

  160203649  155072847  146014636  147323379  155413804 وزارة الصحة  2701

  49919000  49196000  48415000  47929000  44021059 وزارة التنمية االجتماعية  2801

  1053000  1042000  1031000  922000  665447 وزارة العمل  2901

  570000  510000  450000  380000  322500 الثقافةوزارة   3001

  930489349  905315747  862374136  849692379  751381900   ــــوعمالمج
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إجمالي النفقـات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات للسنة المالية 
2012 

  
)بالدينار ) 

 النفقات الرأسمالية المحافظـــــة
 586741365 المركز 11

 43785166 محافظة اربد 21

 36300505 محافظة المفرق 22

 29224526 محافظة جرش 23

 24419771 محافظةعجلون 24

 75269248 محافظة العاصمة 31

 31452204 محافظة البلقاء 32

 41668293 محافظة الزرقاء 33

 23339947 محافظة مادبا 34

 30929884 محافظة الكرك 41

 27971748 محافظة معان 42

 24511172 محافظة الطفيلة 43

 22876471 محافظة العقبة 44

ــــوعمالمج  998490300 
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 2012أهم المستجدات في موازنة عام 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
تطـــوير الجهـــاز  التـــي تهـــدف الـــى مســـتجداتمـــن الالعديـــد  2012موازنـــة عـــام  تضـــمنت

إضـافة  ،العـام قطـاعالللعـاملين فـي العدالـة االداري الحكومي وتحسين االوضاع المعيشية وتعزيـز 
علــى . و فــي مجــال ادارة واعــداد الموازنــة العامــةعلــى المســتوى الــدولي ترتيــب المملكــة تحســين الــى 

ـــر الســـلبي علـــى كـــان لمحدوديـــة  صـــعيد آخـــر، مـــن المشـــاريع طـــالق العديـــد إالمـــوارد الماليـــة االث
أبرز هـذه ص بـملّخـوفيمـا يلـي . النشـاط االقتصـادي التي تعتبـر محركـًا لعجلـة الجديدةسمالية أالر 

 المستجدات:
مشــروع هيكلــة المترتبــة علــى تطبيــق  غطيــة النفقــات الماليــةالالزمــة لتمخصصــات الرصــد    :أوالً 

صـــــندوق لتمويـــــل مليـــــون دينـــــار، وكـــــذلك النشـــــاء  82.5والبالغـــــة رواتـــــب القطـــــاع العـــــام 
 االحتياجات التنموية الرئيسية في مختلف محافظات المملكة.

موزعـــة حســـب المختلفـــة بـــرامج ضـــمن الللطفـــل إظهـــار المخصصـــات الماليـــة المرصـــودة    ثانيـــًا:
وتعتبر المملكة رائـدة بـين دول المنطقـة فـي مضـمار هذا . 2012في موازنة عام  الفصول

 ).27(أنظر الجدول ص للنوع االجتماعيللطفل و تطبيق الموازنة المراعية 
تنفيذها في العام بت أالتي بدالمشاريع اإلستراتيجية الكبرى عدد من تنفيذ بالحكومة استمرار    ثالثًا:

انشــاء شــبكة ســكك حديديــة وطنيــة وجــر  . ويــأتي فــي مقدمــة هــذه المشــاريع مشــروعالســابق
 مياه الديسي وطريق عمان الدائري.

ــًا: االهتمــام  الحمايــة االجتماعيــةالقطاعــات ذات األولويــة والمتمثلــة بــالتعليم والصــحة و إيــالء   رابع
للخـدمات الهامـة التـي تقـدمها هـذه القطاعـات للمجتمـع  اً نظـر  2012في موازنة عـام الالزم 

% ، 12.0، حيــث شــكلت المخصصــات الماليــة المرصــودة لهــذه القطاعــات نحــو االردنــي
ارتفـع مجمـوع  وقـد. علـى الترتيـب اق العـام لكـل منهـمن إجمـالي اإلنفـا %23.2% ، 9.4

% مــن 44.6و مــا نســبته أمليــون دينــار  3050مخصصــات هــذه القطاعــات ليصــل إلــى 
 .2012اجمالي النفقات العامة لعام 

 تراجــع حجــم المخصصــات الماليــة المرصــودة لتمويــل المشــاريع الرأســمالية الجديــدة نظــرًا  خامســًا:
المتاحـــة إضـــافة لإللتزامـــات المترتبـــة علـــى عمليـــة اعـــادة هيكلـــة  لمحدوديـــة المـــوارد الماليـــة

 2012الرواتب. وقد بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية الجديدة في قانون موازنة عام 
 يقارببانخفاض  2011ازنة عام مليون دينار في مو  121مليون دينار مقابل  58حوالي 

52. % 
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 إعداد الموازنة العامة آلية
 
 

ـــــة  تقـــــدمًا ملموســـــاً األردن  حقـــــق ـــــًا ألإ و فـــــي مجـــــال إعـــــداد الموازن حـــــدث دارتهـــــا وفق
، والماليـــة المحليـــةبمـــا يـــتالءم مـــع األوضـــاع اإلقتصـــادية و والتصـــنيفات الدوليـــة  الممارســـات

 ،حيث تم إدخال التحسينات على أسلوب إعداد الموازنة العامة وتصنيف النفقات واإليرادات
وتم البدء بتطبيق منهجية جديدة لربط الموازنة بالتخطيط اإلستراتيجي وتبني مفهوم الموازنة 

، وكــذلك تــم 2008الموجهــة بالنتــائج ضــمن إطــار الموازنــة متوســط المــدى اعتبــارًا مــن عــام 
 لسـنةإعداد وٕاصدار قانون جديد لتنظيم الموازنة العامة في األردن بدًال من القـانون السـابق 

لتصبح عملية إعداد وتنفيذ الموازنـة العامـة تعتمـد علـى التخطـيط المـالي المسـتقبلي  1962
 الذي يأخذ بعين اإلعتبار األهداف واألولويات الوطنية.

 

وبموجـــب المفهـــوم الجديـــد للموازنـــة الموجهـــة بالنتـــائج فقـــد قامـــت الـــوزارات والـــدوائر  
مؤشـرات و برامجهـا ومشـاريعها و  يةأهـدافها اإلسـتراتيجو رسالتها و  رؤيتهاالحكومية بتحديد 

هـــذه األهـــداف علـــى أن تكـــون علـــى مســـتوى األهـــداف اإلســـتراتيجية والبـــرامج  قيـــاس األداء
واضحة ومحـددة وقابلـة للقيـاس وواقعيـة ومحـددة بوقـت وأن تكـون منسـجمة مـع رؤيـة الـوزارة 

 أو الدائرة الحكومية.
 

بآليــة إعــداد الموازنــة العامــة كمــا تــم تطبيــق إطــار الموازنــة متوســط المــدى لإلرتقــاء  
بـدًال مـن سـنة واحـدة لجميـع بنـود اإليـرادات  تبحيث أصـبح يغطـي هـذا اإلطـار ثـالث سـنوا

ن الحكومــة مــن رســم السياســة الماليــة وبنــاء الموازنــة العامــة للدولــة ضــمن والنفقــات بمــا يمّكــ
ات جديـدة رؤية مالية واضحة لتحقيق وضع مالي سليم باإلضافة إلى اعتمـاد خارطـة حسـاب

ووظيفيـة جغرافية تتوافق مع المعايير الدولية حيث تتضمن هذه الخارطة تصنيفات متعددة 
تساعد اإلدارة المالية على توفير تقارير تحليلية شـاملة تلبـي تمويلية و  تنظيميةو  اقتصاديةو 

 إحتياجات الجهات الرسمية والخاصة.
 

ل الزمنــي الســنوي إلعــداد أقــر دولــة رئــيس الــوزراء الجــدو  2009وفــي أواخــر عــام  
والجــدول التــالي يوضــح هــذه  ،2011الموازنــة العامــة ليــتم تطبيقــه اعتبــارًا مــن موازنــة عــام 

 :اإلجراءات
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 إعداد الموازنةلمراحل زمني الجدول ال
 

 الجهة المسؤولة اإلجراء التاريخ

 
 

 نهاية كانون ثاني

الموازنة العامة سنويًا بخالصة حول الطلب من الوزارات والدوائر الحكومية تزويد دائرة 
سياسات وأولويات موازناتها خالل المدى المتوسط متضمنة كافة أنشطتها الجارية وخاصة 
المتعلقة بالموارد البشرية والنفقات التشغيلية باإلضافة إلى مشاريعها الرأسمالية وبيان مدى 

 أهميتها والنتائج المتوخاة من تنفيذها.

 
 

 العامةدائرة الموازنة 

قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بخالصات  نهاية شباط
 األولويات والسياسات.

كافة الوزارات والدوائر 
 والوحدات الحكومية

 
 منتصف آذار

إعداد ورقة شاملة سنويًا تتضمن أولويات وسياسات الحكومة للموازنة العامة خالل المدى 
 المتوسط ورفعها إلى مجلس الوزراء.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء مناقشة ورقة األولويات والسياسات وإقرارها بعد إجراء التعديالت المطلوبة عليها. نهاية آذار

 
 
 

 بداية أيار

المؤشرات إعداد ورقة حول اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط متضمنًا 
االقتصادية الرئيسية الكلية للوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للمدى المتوسط وكذلك 
تقديرًا للنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية واإليرادات العامة بجانبيها اإليرادات 

المحلية والمنح الخارجية وبالتالي عجز الموازنة سواء بعد المنح الخارجية أو قبلها 
 ج، ورفعها إلى مجلس الوزراء.تاألرقام المطلقة أو كنسبة من الناب

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 
 أيـار-5

مناقشة اإلطار العام للموازنة العامة للمدى المتوسط وإقراره بعد إجراء التعديالت 
 المطلوبة.

 
 مجلس الوزراء

 
 منتصف أيار

والوحدات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة الطلب من الوزارات والدوائر 
 دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها للمدى المتوسط.

 
 منتصف تموز

قيام الوزارات والدوائر الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات موازناتها 
 للمدى المتوسط.

كافة الوزارات والدوائر 
 والوحدات الحكومية

 
 منتصف آب

االنتهاء من دراسة مشروعات موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد 
إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية وإطار متوسط المدى لموازنات 

 الوحدات الحكومية.

 
 دائرة الموازنة العامة

 
 نهاية آب

السقف الكلي لإلنفاق العام والسقوف الجزئية إعداد بالغ الموازنة العامة متضمنًا تحديد 
لنفقات الوزارات والدوائر الحكومية على ضوء اإلطار العام المحدث للموازنة متوسط 

 المدى وإطار النفقات متوسط المدى.

 وزارة المالية
 دائرة الموازنة العامة

 مجلس الوزراء إصدار بالغ الموازنة العامة بعد إقراره. مطلع أيلول
 

 أيلول-20
قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتزويد دائرة الموازنة العامة بمشروعات 

 موازناتها للمدى المتوسط في ضوء بالغ الموازنة.
كافة الوزارات والدوائر 

 والوحدات الحكومية

 
 منتصف تشرين األول

وعرضه على المجلس إعداد المالمح واألبعاد الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة 
 االستشاري للموازنة لمناقشته وإجراء أي تعديالت عليه.

 دائرة الموازنة العامة
المجلس االستشاري للموازنة 

 العامة

تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بعد إجراء  *تشرين األول-20
 .*التعديالت المطلوبة

 العامةدائرة الموازنة 
 مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء .*تقديم مشروع القانون إلى مجلس األمة *نهاية تشرين أول

مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره تمهيدًا لصدور اإلرادة الملكية السامية  *نهاية كانون أول
 مجلس األمة .*بالمصادقة عليه

 

مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات  قيام الحكومة بتقديم 2011في عام  ةالمقرّ تضمنت التعديالت الدستورية *
للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري وذلك إلى مجلس األمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على األقل معاً الوحدات الحكومية 

 .ورعليهما نفس األحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدست
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 مراحل إعداد الموازنة العامة
 

 
 

يمكن إيجازها علـى النحـو  بعدد من المراحلفي االردن إعداد الموازنة العامة عملية مر ت
 التالي:

 .الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بسياسات وأولويات الوزارات والدوائر •
االنتهـاء مـن ورقـة السياسـات واألولويـات مـن قبـل دائـرة الموازنـة العامـة، حيـث تحتــوي  •

الــذي يســاوي (اإليــرادات  هــذه الورقــة المالمــح العامــة للموازنــة وتحديــد المجــال المــالي 
( النفقـات -ل))المحلية المتوقعة + المنح الخارجية + العجز المستهدف (القابـل للتحّمـ

 نفقات الرأسمالية المتوقعة المستمرة وقيد التنفيذ).الجارية المتوقعة + ال
عرض الورقة على مجلس الوزراء والبدء باجتماعات اللجان الوزاريـة المرحلـة األولـى،  •

حيث تمثل هذه الخطوة المرحلة األولـى مـن اجتماعـات اللجـان الوزاريـة باالشـتراك مـع 
نتج عنهــــا قائمــــة ســـي والتــــيممثلـــي وحــــدة تنفيـــذ خطــــة الحكومـــة فــــي مكتــــب الـــرئيس، 

 .لويات القطاعية لخطة الحكومةباألو 
بتزويـــد دائـــرة الموازنـــة العامـــة بمشـــروعات موازناتهـــا  الحكوميـــةقيـــام الـــوزارات والـــدوائر  •

واالنتهاء من تحديث ورقة اإلطار العام للموازنة، حيث يتم تزويد دائرة الموازنة العامة 
ســتقوم الــدائرة بتحــديث اإلطــار العــام بالمشــاريع والبــرامج المفصــلة للجهــات الحكوميــة و 

حيث ستعتمد عليه المرحلة الثانية من اجتماعـات  المجال الماليللموازنة بما في ذلك 
 اللجان.

(المرحلــــة وتحــــديث المجــــال المــــالي اجتماعـــات اللجــــان الوزاريــــة لدراســــة اإلطــــار العــــام  •
ي تتضـمن قائمـة الثانية) حيث سينتج عن هـذه االجتماعـات خطـة الحكومـة األوليـة والتـ

 بالمشاريع ذات األولوية.
تزويـــد دائـــرة الموازنـــة العامـــة بالمشـــاريع الرأســـمالية التـــي تـــم إقرارهـــا مـــن قبـــل اللجـــان  •

 الوزارية ألخذها بعين االعتبار عند تحديد السقوف.
 لدوائر الحكومية.للوزارات واتحديد سقوف اإلنفاق  •
 مراجعة نماذج الموازنة وتعديلها عند اللزوم. •

 
 إعداد مسودة بالغ إعداد الموازنة مرفقا بسقوف الموازنة ونماذج الموازنة. •
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 رئيس الوزراء بإصدار بالغ إعداد الموازنة . قيام دولة •
، نمـاذج الموازنـةبمرفقـا  الحكوميـةإرسال بالغ إعداد الموازنة لجميـع الـوزارات والـدوائر  •

 .الوزارات والدوائر موازنةومرفقًا كذلك بسقوف 
بإرســال مشــاريع موازناتهــا إلــى دائــرة الموازنــة العامــة  الحكوميــةقيــام الــوزارات والــدوائر  •

وقيام محللي الموازنة بمراجعة هذه المشاريع للتأكد من مطابقتها للسقوف المحـددة فـي 
 بالغ الرئاسة .

قيام محللي الموازنة بإدخال مشاريع الموازنات على الحاسوب وسحب مشروع القـانون  •
 قه وٕارساله إلى معالي وزير المالية للموافقة عليه .وتدقي

على المجلـس اإلستشـاري للموازنـة للموافقـة عليـه العامة عرض مشروع قانون الموازنة  •
 ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء .

رفــع مشــروع قــانون الموازنــة العامــة إلــى مجلــس األمــة للســير بــإقراره وحســب المراحــل  •
 الدستورية .
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 المحتملة التي قد تواجهالمخاطر 
 المدى المتوسط فيالموازنة العامة 

 
 

هنالـــك مجموعـــة مـــن المخـــاطر قـــد تواجـــه الموازنـــة العامـــة خـــالل المـــدى المتوســـط 
، بعضـــــها خـــــارج نطـــــاق الســـــيطرة وبعضـــــها االخـــــر يتعلـــــق بعـــــدم اتخـــــاذ 2014 – 2012

المخــاطر علــى النحــو بــرز هــذه أيجــاز إالسياســات واالجــراءات المفتــرض اتخاذهــا. ويمكــن 
 التالي :

 

 مخاطر خارج نطاق السيطرة المحلية :  -1
ســواق العالميــة بشــكل كبيــر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ســعار الــنفط فــي األأارتفــاع  •

جتماعيـة وعلـى بعـاد اإلوما له من انعكاسـات سـلبية علـى األارتفاع معدل التضخم 
 تضمنها الموازنة العامة.ارتفاع كلف شراء السلع والخدمات وكلف المشاريع التي ت

سعار المواد الغذائية االساسية كـالقمح الـذي تشـكل فـاتورة دعمـه حاليـًا عبئـًا أارتفاع  •
 واضحًا على الخزينة العامة.

ســـتقرار فـــي بعـــض بلـــدان المنطقـــة العربيـــة ومـــا لـــذلك مـــن اســـتمرار حالـــة عـــدم اإل •
يـــرادات حصـــيلة اإلطني وبالتـــالي علـــى انعكاســـات ســـلبية علـــى اداء اقتصـــادنا الـــو 

 المحلية.
 نقطاع المتكرر.امدادات الغاز الطبيعي المصري لإلاستمرار تعرض  •
انخفــاض ســعر صــرف الــدوالر تجــاه العمــالت الرئيســية كــاليورو والــين اليابــاني ممــا  •

 ينجم عنه ارتفاع في قيمة فاتورة المشتريات الحكومية من السلع المستوردة.
 

 لية :مخاطر ضمن نطاق السيطرة المح  -2

تأجيــل اتخــاذ القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بتســعير المشــتقات النفطيــة بصــورة شــهرية  •
ومـــنح اســـتثناءات للتعيـــين للـــوزارات والـــدوائر الحكوميـــة فيمـــا عـــدا وزارتـــي التربيـــة 

 والتعليم والصحة .
 
، سـيما فـي ضـوء لكهربـاء والمـاءسعار اأستمرار في وجود التشوهات السعرية في اإل •

بـاء الوطنيـة الضـمانات خـارج اطـار الموازنـة العامـة علـى ديـون شـركة الكهر ارتفاع 
 .نفاق على قطاع المياهوالنمو السريع في اإل
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مر الذي روض المؤسسات العامة المستقلة األعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة ق •
 من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، وما قد يترتب على ذلك من زيادة نسـبته

 للناتج المحلي االجمالي.
مـنح  اصدار مالحق موازنـة لتمويـل نفقـات جاريـة ورأسـمالية اضـافية فـي حـال ورود •

مـــر الـــذي يحمـــل الموازنـــة العامـــة اعبـــاًء أكبـــر فـــي خارجيـــة اكبـــر مـــن المتوقـــع، األ
المستقبل جراء ما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الصيانة واالستدامة المتعلقة 

 أسمالية.بالمشاريع الر 
ضعف مشاركة القطاع الخاص فـي تنفيـذ المشـاريع الكبـرى عـن طريـق الشـراكة مـع  •

حتياجــات التمويليــة م تجــاوب البنــوك بالشــكل الكــافي لإل، وعــدPPPالقطــاع العــام 
 عمال خالل العام القادم.لرجال األ

كفالــة الحكومــة للقــروض المقدمــة لتمويــل المشــاريع الكبــرى للشــراكة بــين القطــاعين  •
 عام والخاص.ال
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 معلومات االتصال :
 

 دائرة الموازنة العامة
 24بناية  –الشميساني: شارع حسين الجسر 

 االردن –عمان  1860ص.ب 
 11118الرمز البريدي 

 962 6 5666065هاتف:  
  962 6 5666063: الفاكس

 gbd@gbd.gov.joالبريد االلكتروني :
Info@gbd.gov.jo                               
www.gbd.gov.jo                               
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